Електронний майданчик

e tender

Офіційний учасник системи
публічних електронних закупівель

http://e-tender.ua

Хто ми?

www.e-tender.ua
«Е-Тендер»

Офіційний учасник
Prozorro

Повністю акредитований
I рівень
II рівень

III рівень
IV рівень






Як працює система Prozorro?
Створення
закупівель

ЦБД
Prozorro
Оголошення
дублюється на всі
акредитовані
майданчики

Пропозиція
дублюється на
всі акредитовані
майданчики

Участь у
закупівлях

(або інші
акредитовані
майданчики)
Розміщує
оголошення про
закупівлю

Замовник

Бачить пропозицію
подану з будь-якого
акредитованого
майданчику

Знаходить оголошення
на будь-якому
акредитованому
майданчику

Постачальник

Подає пропозицію на
будь-якому
акредитованому
майданчику

http://e-tender.ua

Як зареєструватися?

Які є види закупівель?
Види процедур

Товари та послуги

Роботи

< 200 тис. грн
< 1 млн грн

< 1,5 млн грн
< 5 млн грн

≥ 200 тис. грн ≤ 133 тис. €
≥ 1 млн грн ≤ 133 тис. €

≥ 1,5 млн грн ≤ 5,15 млн €
≥ 5 млн грн ≤ 5,15 млн €

> 133 тис. €

> 5,15 млн €

4. Переговорна процедура для
потреб оборони

≥ 200 тис. грн ≤ 35 тис. €

≥ 1,5 млн грн ≤ 1,5 млн €

> 35 тис. € (для EU)

> 1,5 млн € (для EU)

5. Конкурентний діалог
(UA або EU)

Етап 1: «Передкваліфікація»

1. Допорогові закупівлі
монополісти
2. Відкриті торги
монополісти
3. Відкриті торги (EU)

6. Переговорна процедура
7. Звіт про укладений договір

Етап 2: «Відкриті торги» або «Відкриті торги (EU)»
Стандартна – від 10 дн
Скорочена(ст.35 п.3 «за нагальною потребою») – від 5 дн
≥ 50 тис. грн

Які є види закупівель?
Допорогові закупівлі
Оголошення
закупівлі

Початок
прийому
пропозицій
˃3 р. днів
(>1 р.д. до
50тис. грн)

1

Уточнення

Завершення
прийому
пропозицій

Визначення
переможця

Аукціон

˃2 р. днів
(>1 р.д. до
50 тис. грн)

2

Подача
пропозиції

3

Очікування
аукціону

Кваліфікація

4

5
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Які є види закупівель?
Відкриті торги(UA)
Оголошення
закупівлі /
початок прийому
пропозицій

Завершення
прийому
пропозицій

Визначення
переможця

Аукціон

Виконання
договору

10 днів
Період надання
роз’яснень

роз’яснення
не надаються

Подача пропозиції

1

2
> 15 днів

+ 7 днів*

Очікування
аукціону

> 1 день

Кваліфікація

4

3
•до 5 р. днів
•до 20 р. днів

Укладання
договору

5

• не раніше 10 днів
• до 20 днів

* при внесенні змін до ТД строк розкриття продовжується на стільки щоб з моменту внесення змін до
закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.
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Які є види закупівель?
Відкриті торги (EU)
Оголошення
закупівлі /
початок прийому
пропозицій
Період надання
роз’яснень

1

Завершення
прийому
пропозицій

10 днів

Визначення
учасників
аукціону за
технічними
вимогами

Аукціон

Визначення
переможця

Виконання
договору

роз’яснення
не
надаються

Подача пропозиції
(технічної та
цінової частин)

> 30 днів

2

Передкваліфікація
учасників

˂ 20 р. днів

3

Очікування
аукціону

5 днів

4

Кваліфікація

•до 5 р. днів
•до 20 р. днів

5

Укладання
договору

6

• не раніше
10 днів
• до 20 днів

http://e-tender.ua

Які є види закупівель?
Переговорна процедура для потреб оборони
Оголошення
закупівлі /
початок прийому
пропозицій

Завершення
прийому
пропозицій

Визначення
переможця

Аукціон

Виконання
договору

3 р.д.
Період надання
роз’яснень

роз’яснення
не надаються

Подача пропозиції

1

2
> 6 р.д.

+ 3 р.д.*

Очікування
аукціону

> 1 день

Кваліфікація

4

3
до 3 р.д.

Укладання
договору

5

• не раніше 4 р.д.
• не пізніше 10 р.д.

* при внесенні змін до ТД строк розкриття продовжується на стільки щоб з моменту внесення змін до
закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж три робочих дні.
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Які є види закупівель?
Конкурентний діалог (UA або EU*)
Етап 1: «Передкваліфікація»
Оцінка та вибір
Завершення
учасників
прийому пропозицій
другого етапу
та розкриття

Оголошення закупівлі
та початок прийому
пропозицій

10 днів
роз’яснення
не надаються

Період надання
роз’яснень

Кваліфікація

Подача пропозиції

1

> 30 днів

2

Переговори

3

> 5 р.д.

Етап 2: «Відкриті торги»** або
«Відкриті торги з публікацією англ. мовою»**
* - тип процедури обирається відповідно до сум згідно закону «Про публічні закупівлі»
** - строки відповідають аналогічним процедурам описаних у відповідних розділах

http://e-tender.ua

З нами працюють
ДП «АРТЕМСІЛЬ»

КМДА

Львівська
Міська Рада

Харківська
міська
адміністрація

ДП «НАЕК
«ЕНЕРГОАТОМ»

Тернопільська
міська рада

Міністерство
Державне агентство
молоді та спорту
резерву України
України

ДП «Ізмаїльский
КП «Харківський
морський
метрополітен» торгівельний порт»

КП «Міжнародний
аеропорт Вінниця»

ДП «Маріупольський
морський
торгівельний порт»
Міністерство
інформаційної
політики України

КП «Київпастранс»

КП «Водоканал»

Міністерство
освіти та науки
України
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Якісна служба підтримки

support@e-tender.ua

(044) 223 68 92
(або замовити дзвінок)

ТОВ «Е-Тендер»
04080, м. Київ, вул. Кирилівська 39, оф. 204

